
ေၶႃႈပိၼုၶ်ၢဝႇ် ေၵႃၵပး်သၢၼတ်ငူႉ်ၼိငုတ်ၼွႈ်တႃႇႄမႈၼမႉ်မိငူး်တးႆ 

ဝၼ်းထ ိ11/2/2019 

ၵၼူး်မိငူး်ၼးႂပိၼုႉ်တႈီ ၸမူး်ၸမွး်လငွႈ်ၶမွႇ်ပၼႇီ Engie ထၼွဢ်ၵွႇ်တႈီၶငူး်ၵၢၼၽ် ေယးယႃႂႇတၼွႈ်ၼိဝူ ် -  
တိၵုး်သၼူး်ၶမွႇ်ပၼႇီတၢငႇ်ဢၼထ်ၼွၸ်မွး် 

ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတႈီၸုိင်ႈတႆးပတွ်း င်ႇ ယိၼ်း မ်ၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Engie ၶွင်ၾရင်ႇသဵတ်ႇ 
ဢၼ် လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂးၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ေယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ေသတိုၵ်းသူၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမူိင်း 
တင်းသဵင်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇလွင်ႈၶဝ်ႈ မ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈ။ 

ၶၢဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃးဝ းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမူိင်းမၢၼ်ႈ (Burma Campaign UK) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂးဢင်း 
ၵိတ်းလႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ Engie မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 21/1/2019 မႃး။ ၼႂးလိၵ်ႈၼၼ်ႉ 
လၢတ်ႈဝႃႈ ၵိင်ႇႄၽ ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ႄလႇႄမႇယိူဝ်ႇ (Lahmeyer) ၶွင်ၵျိ ဝ်ႇမၼီႇ ၼၼ်ႉ 
ေတဢမ်ႇၶဝ်ႈ မ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ေယးယႃႂႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆေသ တုၵ်းယွၼ်း 

်ႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမူိင်းမၢၼ်ႈ (Burma Campaign UK) ၶဝ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်သဵၼႈ်မ ၸုိဝ်ႈၼဝ်ႈ ၶွမ်ႇ 
ပၼီႇၶဝ်။ ယွၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇ ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ မ်ႈပုၼ်ႈလူင်းတိုၼ်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵၢၼ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ် 
သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂးမူိင်း မ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႄလႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမူိင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸင်ႇသႂႇၸုိဝ်ႈၼဝ်ႈ ပၼ် 
ၼႂး ႁၢင်ပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

လွင်ႈလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ Engie ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇၽိူၺႄ်ၼ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းဝႃႈယွၼ်ႉ 
သင် ၵူၺ်းၵႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂၵူဝ်ၸုိဝ်ႈသဵင်ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ်ဢမ်ႇလီၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၶူင်းၵၢၼ် 
ၽ ေယး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမူိင်းၼႂးပိုၼ်ႉတီႈၵမ်းၵမ်း လႆႈသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝ းေသ 
လူိဝ်ၼၼ်ႉၵႆႉမီးပၢင် တိုၵ်းသုိၵ်းသူိဝ်ၸွမ်းႁိမ်း မ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ တီႈၾင်ႇေၵႃႇသၢင်ႈၽ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႆႉမီး 
လွင်ႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇလူင်း ေသႄၼသ င ဝႃႈၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၽ ဢမ်ႇလႆႈတမ်းၸႂဝႃႈ ေတမၼ်ႈၵိုမ်း ၵႅၼ်ႇၶႅင် 
ၵႃႈ ဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဝၢၼ်ႈဢၼ်ေတၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈတင်းပိုၵ်း သင်ဝႃႈသၢင်ႈၽ  
ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇေပႉယႂႇလူင်တႃႇႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ”။ “ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ်ႈၶွမ်ႇ 
ပၼီႇ တၢင်ႇဢၼ ် ယိူင်ႈၸွမ်း Engie ဢၼ်ထွၼ်ဢွၵႇ်ၼႂး ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈ ထႅင်ႈၵူၺ်း 
ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထ ိ 5/12/2018 ဝ းၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႂးတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ေတၺႃးၼမ်ႉ 
ထူမ်ႈၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵႈ်မူိင်းၸူိဝ်းမီးၼႂးတႃႈၵုင်ႈမူိၼ-် လုမ်းၽွင်းတၢင် 
ႄၶႇ၊ ၵျပၢၼ်ႇ၊ ၵျိ ဝ်ႇမၼီႇ၊ သဝိတ်ႉၸူိဝ်ႇလႅၼ်ႇ ႄလႈ ေၼႃႇဝူၺ်း ၸူိဝ်းၼႆႉ၊ တုၵ်းယွၼ်း ်ႈၼၵွ်ႈမူိင်းၵိတု်း 
ပႅတ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ႈ မ်ႈၸွမ်းၽၼႅ်ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ  တင်းသီႇဢၼ ် ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈ။ လုမ်းၽွင်းတၢင် 
ၼွၵ်ႈမူိင်းၵူႈဢၼ်ႁပ်ႉဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼၵ်ူၼ်းဝၢၼႈ်ယိုၼ်ႈထိုင် လူိဝ်ေသလုမ်းၽွင်းတၢင် မူိင်းႄၶႇ 
ဢၼ် လဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇႁပ်ႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ။ 

ၸ းၸုိၼ်ႈသႂ/ၸ းတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇ ဝ်သူိဝ် သီႇေပႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၸူမ်းၸွမ်း ဢၼ ်
Engie ၶဝ်ထွၼ်တူဝ်ဢၵွ်ႇၵႂႃႇ ၼၼ်ႉယူႇ။ “ၽ ၸူိဝ်းၼႉႆ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ပၼူ်ႉပႅၼ ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ် 
ၵူၼ်းႄလႈပဵၼဢ်ၼ်သူၼ်းၾႆး ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသုိၵ်းသူိဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ 



ၸ းၸုိၼ်ႈသႂ/ၸ းတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ ၼႆႉပၼဵ်ေၵႃႉဢၼလႆ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတွပ်ႇထဵင်ၼႂးသၽႃး ၵူၼ်းမူိင်း တီႈ 
ေၼႇ ပျီႇေတႃႇ မူိဝ်ႈၼႂးလူိၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ပူၼ်ႉမႃး လွင်ႈေတသုိပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ငုိၼ်း တႃႇေၵႃႇ 
သၢင်ႈ ၽ ေယး ယႂႃႇတၼွ်ႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၽိူမ်ႉငုိၼ်းေၵႃႇသၢင်ႈ ၽ  
ၼၼ်ႉ မီး 501 ၶႅပ်းေသ သဵင်သၢၼ်ၶတ်းသမ်ႉမီး 28 ၵူၺ်းႄလႈဢမ်ႇေပႉသဵင်ၼမ်လႆႈ။ ၽွင်းတိုၵ်ႉဢဝ် 
လူိင်ႈမၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတွပ်ႇထဵင်ၵၼ်ယူႇၼႂးသၽႃးၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းၼ ႇ ၵမ်ႅၽွင်းလူင်ၾ ႇၾႆးၾႃႉ မၢၼ်ႈ 
ယင်းပ  တူၵ်ႇပႃး ၸုိဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇမူိင်းယူး ူပ်ႉ  ပိူင်လူင်မၼ်း ၶႂႈ ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂၼိူဝ် ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇတၵူ်ႇလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Lahmeyer ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း Engie/ 
Tractabel  ဢၼ်ပၼ်ပ းဝူၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ေသႊပၼဵ်ႊ ေသႊၼမ်ႉၼွႆႉ ၽ ဢၼ်တၵႅ်ႇ ၼႂးမူိင်းလၢဝ်း 
ၼႂး လူိၼ်ၵျ ႊလ ႊ 2018 ေသ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းမူိင်းလႆႈတ ၸွမ်းၼပ်ႉ ဝ်ပၢၵ်ႇႄလႈႁၢမ်း ၼ်းေယး တီႈယူႇ 
ၼပ်ႉ ဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉသင်။ 

မူိဝ်ႈလဵဝ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမူိင်း ဢၼ် မ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ေယးယႂႃႇတၼွ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ မီးၶွမ်ႇပ 
ၼီႇ မူိင်းသဝိတ်ႉၸူိဝ်ႇလႅၼ်ႇ (Switzerland’s Stucky SA) ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ (France’s IPGRB) ၊ ႄၶႇ 
(China’s Yunnan Machinery Import and Export Co. Ltd.)၊ Zhejiang Orient Engineering; ႄလႈၵျပၢၼ်ႇ 
(Japan’s Toshiba) ဢိၵ်ႇတင်းၶွမ်ႇပၼီႇ High Tech Concrete Technology Co Ltd. ၸူိဝ်း ၼႆႉယဝ်ႉ။  

ၵပး်သိပုႇ်တငွႈ်ထၢမ ်

ၸ းထမ်းဢ း               +95 997 -187- 9982 

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်                    +95 9-262-108-062     

ၼၢင်းၸၢမ်ဢိၼ်း / တႅၼ်းၽွင်း        +95 9-784-291-299 

ၸ းေႁႃသႅင်      +66 62- 941-9600    

 

 

 

 

 


